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Migračný úrad
 Zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 501 z 13. júla 1993 ako 

nástupca Sekretariátu splnomocnenca vlády SR pre otázky utečencov.

Hlavné úlohy:
1. Tvorba a realizácia azylovej a migračnej politiky, legislatíva v oblasti azylu.

2. Príjem žiadateľov o azyl.

3. Rozhodovanie vo veci medzinárodnej ochrany.

4. Spolupráca pri integrácii osôb s udelenou medzinárodnou ochranou – gestor 

MPSVaR SR. Súčasťou odboru migrácie a integrácie MÚ sú 2 integrační manažéri, 

ktorí zabezpečujú kontakt s inštitúciami, pracujúcimi v téme integrácie. Migračný 

úrad tiež zabezpečuje vecný dohľad (monitoring kvality) činnosti mimovládnych 

organizácií, ktoré zabezpečujú integráciu osôb s medzinárodnou ochranou tak, 

aby bol v rámci SR zabezpečený jednotný štandard v tejto oblasti.



Migračný  úrad MV SR



Utečenci - základné tézy

 Pomoc utečencom je fakt, nezáleží od toho, či im chceme alebo nechceme
pomáhať, Slovenská republika sa k tomu zaviazala, a teda problematiku
utečencov sme povinní riešiť, aj financovať v súlade s medzinárodnými
dohodami.

 Tým, že túto problematiku aktívne riešime, máme ju pod kontrolou,
najmä pokiaľ ide o bezpečnostné a zdravotné riziká.

 V SR je integrácia osôb s medzinárodnou ochranou v súčasnosti riešená
predovšetkým z fondov EÚ - AMIF. Migračný úrad koordinuje tvorbu
štátneho integračného programu pre osoby s medzinárodnou ochranou.
Plánujeme navrhnúť aj finančný príspevok pre samosprávy, ktorý bude
určený pre tie mestá a obce, ktoré budú s migračným úradom pri integrácii
spolupracovať.



Utečenci - základné tézy

 Prognózy sú také, že počty migrantov v EÚ sa budú zvyšovať, a 
preto musíme byť pripravení.

 Aj z týchto dôvodov je dôležitá príprava samospráv na možný 
príchod väčšej skupiny cudzincov. Napríklad vyčlenením osoby, 
ktorá by riešila problematiku integrácie osôb s medzinárodnou 
ochranou, oslovením potenciálnych  zamestnávateľov, riešením 
bytovej otázky,
podpornými službami. 

 Dôležitým faktorom je
zmierňovanie obáv 
obyvateľstva z príchodu
cudzincov – osveta. 



Štatistika k 28.02.2017

ROK 

Počet 
žiadostí o 
udelenie 

azylu

Udelený 
azyl

Neudelený 
azyl

Poskytnut
á

doplnkov
á ochrana

Zastavené 
konania

Udelené štátne občianstvo

1993 96 41 20 25 0

1994 140 58 32 65 0

1995 359 80 57 190 0

1996 415 72 62 193 4

1997 645 69 84 539 14

1998 506 53 36 224 22

1999 1320 26 176 1034 2

2000 1556 11 123 1366 0

2001 8151 18 130 6154 11
2002 9743 20 309 8053 59

2003 10358 11 531 10656 42

2004 11395 15 1592 11782 20

2005 3549 25 827 2930 2

2006 2849 8 861 1940 5

2007 2642 14 1177 82 1693 18

2008 909 22 416 66 457 4

2009 822 14 330 98 460 1

2010 541 15 180 57 361 3

2011 491 12 186 91 270 7

2012 732 32 334 104 383 0

2013 441 15 124 34 352 7

2014 331 14 197 99 163 12

2015 330 8 124 41 148 5

2016 146 167 82 12 35 3

2017 45 6 19 10 14 0

Spolu 58 512 826 8009 694 49 487 241



Mestá a obce

 mestá a obce sú dôležité nielen pokiaľ ide o bývanie

 mohli by napr. zabezpečovať aj kurzy slovenského jazyka pre cudzincov - v
spolupráci s miestnymi školami a dobrovoľníkmi.

+ Prihliadanie na problematiku cudzincov v strategických dokumentoch obcí a
miest.



Bývanie

Úloha:

zabezpečenia bývania:

 Poskytnutie vhodných 
súkromných/mestských, 
obecných nájomných 
bytov/zariadení  cudzincom 
počas prvotnej fázy integrácie, 
nakoľko majú obmedzené 
finančné prostriedky na 
zabezpečenie si komerčného 
bývania

Riešenie:

 Určenie kvóty 1- 2 % zo všetkých 
plánovaných nájomných/sociálnych 
bytov na výstavbu pre osoby s 
udelenou medzinárodnou ochranou

 Zmapovanie voľného bývania v obci 
a poskytnutie informácie 
migračnému úradu



Zamestnanie

 Osoby s medzinárodnou ochranou nepotrebujú pracovné povolenie a sú
znevýhodnení uchádzači na trhu práce.

 Zamestnanie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou patrí k hlavným prvkom
ich úspešnej integrácie a mestá/obce by mohli významne prispieť k riešeniu
organizovaním spolupráce so zamestnávateľmi - rôzne bezplatné stáže,
rekvalifikačné kurzy najmä na začiatku integračného procesu.



Vzdelávanie

 Umiestňovanie detí s udelenou medzinárodnou ochranou do materských škôl je v
súčasnosti veľmi problematické/ pred dosiahnutím 5-roku veku takmer nemožné,
čo spomaľuje proces integrácie matke a aj dieťaťu.

 V prípade umožnenia prijať viaceré deti azylantov/utečencov do materskej školy,
migračný úrad by vedel sprostredkovať pre takúto škôlku spoluprácu so Superar,
ktorí majú dlhoročné skúsenosti s komunitnou prácou s deťmi s migračným
backgroundom v Rakúsku a začínajú prenášať tieto aktivity na SK.

 Dôležité je poskytnúť podporu (odbornú pozornosť) učiteľom na ZŠ, kde sa učia
deti azylantov/utečencov zo strany zriaďovateľa, teda samosprávy. Migračný úrad
vie pomôcť v dohodnutí workshopov cez vybudované kontakty.



Integrované 
pracovisko 

Vytvorenie integrovaného pracoviska na 
obecnom/ mestskom úrade, ktoré by riešilo:
 pomoc pre cudzincov v oblastiach bývania, vzdelávania,

zamestnania,

 nevedomosť úradov, či cudzinci majú nejaké požiadavky ako aj
to, že samotní cudzinci na strane druhej nemajú informácie o
svojich možnostiach a právach,

 dostupné tlačivá na úradoch sú väčšinou v slovenskom jazyku a
príslušní zamestnanci nevedia sprostredkovať informácie.



Integrované              
pracovisko

 Vytvorenie špecializovaných miest/pozícii na úrovni miest/obcí, t.j. zamestnanci
mestského úradu, ktorí majú skúsenosti zo zahraničia, resp. absolvovali pracovno -
študijné pobyty v mestách, kde integrácia na úrovni miest/obcí funguje....

 Zameriavanie sa na činnosti ako napr. informačné aktivity v spolupráci s
migračným úradom a inými aktérmi v téme migrácie, a nielen na školách, ale aj
na úradoch, nemocniciach... Napr. obchádzanie ešte pred samotným príchodom
osôb s udelenou medzinárodnou ochranou inštitúcií v meste, kde pôjdu bývať-
lekárov, úrady práce, školy, pracovať s tými ľuďmi preventívne...pripraviť ich na to,
že možno budú nútení komunikovať aj po anglicky, byť tolerantnejší....



Osveta

 Mestá a obce majú nezastupiteľnú úlohu pri znižovaní predsudkov, xenofóbie a
obáv obyvateľstva voči cudzincom a sú dôležitým partnerom pri zmierňovaní
negatívneho postoja verejnosti k osobám s udelenou medzinárodnou ochranou.

 Jedná sa predovšetkým o oblasť formovania verejnej mienky prostredníctvom
podpory pozitívnej osvety o cudzincoch s udelenou medzinárodnou ochranou,
organizovania kultúrnych podujatí, zlepšením informovanosti.

 Samosprávy ako samostatný realizátor aktivít: (diskusie, varenia, premietania,
hudba, poskytnutie mestských priestorov na spoločné stretávanie...),
prostredníctvom ktorých by miestnych občanov približovali k utečencom.



Dobrá prax: obec Rovné 

 Dá sa povedať, že už máme skúsenosť, kedy sa samospráva priamo aktívne 
zapája v rámci pomoci utečencom. Prostredníctvom fondu AMIF, obec Rovné 
poskytuje komplexné služby pre žiadateľov o azyl napr.:

 jazyková výučba, 
 psychologické poradenstvo, 
 kultúrna orientácia, 
 voľnočasové aktivity,
 zabezpečenie doplnkových materiálnych potrieb a pod.



Mapa 
riadenej migrácie

Vytvorenie a prijatie vlastnej mapy riadenej migrácie osôb s udelenou medzinárodnou 
ochranou v rámci kraja, ktorá je považovaná za regionálnu integračnú koncepciu, napr.                                   
Mesto Košice už takúto mapu vypracovalo:



Ďakujem za pozornosť


